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Programma week van 18 tot 24 mei 

Maandag 18 mei Sanne leest voor uit ‘Verhalen uit het Crayenest’ van Sarah De Grauwe 

We zijn vandaag op bezoek in Gent, Sint Amands, waar Sarah De Grauwe opgroeide bij haar 

grootmoeder en vertelt over haar ervaringen…; Wat is écht gebeurd en wat werd gekleurd 

door kinderlijke fantasie? Dat is de vraag die we ons allemaal kunnen stellen als we 

terugblikken op onze jeugdjaren. Waarom verbloemen we de dingen zo vaak? En is dat dan 

werkelijk zo belangrijk? 

Dinsdag 19 mei  Sanne leest voor uit ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen , Pogingen om iets 

van   leven te maken’, uitgegeven door Meulenhoff 

Heel wat geheimzinnigheid heerste er rond de schrijver van dit bijzondere dagboek. Vast 

staat dat de personage in dit boek 83,5 is en zoekt naar net iets meer avontuur dan 

koffiedrinken achter de geraniums en wachten op het einde. In korte , ogenschijnlijk luchtige 

, maar vooral openhartige dagboekfragmenten nemen we je mee naar het 

woonzorgcentrum in Amsterdam, waar Hendrik woont en regelmatig bezoek krijgt van zijn 

vriend Evert, buur,  in de naburige serviceflat 

Woensdag 20 mei  Sanne leest voor uit ‘De schelmenstreken van Reinaert De Vos’ in een bewerking 

van Koos Meinderts, uitgegeven bij Hoogland & VanKlaveren  

We genieten vandaag van  een van de bekendste epossen uit de Middelnederlandse 

literatuur :  Van den Vos Reynaerde. Reinaert,moordenaar, dief, maar vooral sluw, draait  

iedereen een loer, telkens weer. Wij lezen voor uit de prachtige, kleurrijk  bewerkte versie van 

Koos Meinderts. deel 3/3 

Donderdag 21 mei    Sanne leest een verhaal uit ‘Het goud van Tomàs Vargas’ Van Isabel Allende, 

uitgegeven bij de wereldbibliotheek , Amsterdam 

Met Isabel Allendes verhalen situeren we ons in Zuid Amerika. Weelderige landschappen en 

extravagante hartstochten die het lot van de personages bepalen. Dat is wat Allendes 

verhalen typeert in een ingehouden, haast geheimzinnige sfeer.   

Vrijdag 22 mei  Sanne leest voor uit ‘Werk’ van Josse De Pauw, uitgeverij Houtekiet  

We lezen voor  uit ‘Werk’ van Josse De Pauw en pikken hieruit de verhalen van Hana, zijn 

toen opgroeiende dochter. Haar kijk op de wereld, gevatte eerlijke vaststellingen met  een o 

zo pientere logica toveren een glimlach op ieders gezicht. Josse de Pauw, rasschrijver weet 

deze woorden te pakken in een heerlijk verhaal. We gaan terug naar 2000 een schakeljaar, 

toen van Corona nog geen sprake was.  
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Zaterdag 23 mei  Sanne leest een fragment uit ‘Olive Kitteridge’  van Elizabeth Strout, uitgegeven bij    

Atlas Contact 

Sanne gaat op zoek naar nieuw leesvoer -  Op bezoek bij de boekhandelaar,  Barboèk  te 

Leuven. Annelien overlaadt me met een stapel boeken, waaruit we ‘Olive  Kitteridge’ kiezen 

waarmee we samen naar de Amerikaanse kust reizen, meerbepaald Crosby, een idyllisch 

kuststadje in Maine. Het fragment dat we lezen  voert ons mee in het hoofd van Kevin en 

neemt ons kort maar krachtig mee in de sfeer van het boek.  

 Zondag 24 mei  Sanne leest voor uit ‘De mijne is de beste’ Hét spaghetti bolognese boek, door Filip 

Jans, Jurgen & Sven Campens uitgegeven bij Manteau 

In dit boek kijken we mee over de schouder bij Filip Jans, Sven en Jurgen Campens, die 

samen het Brusselse café Monk runnen, wereldberoemd om zijn spaghetti!  Maar nu trekken 

ze erop uit en ontfutselen unieke verhalen op zoek naar de beste spaghetti recepten. Sanne 

vertelt ze verder, die verhalen en luistert mee bij Liesbet Lecompte en Yves Desmet.  

 


